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θ. Παπαδόπνπιν σηήξην
Γεληθό Γ/ληε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο
& Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο

Αμηόηηκε θ. Γεληθέ/ Αγαπεηέ σηήξε,
ν Πξόεδξνο θαη ηα κέιε ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο, ζα ζέιακε λα ζαο εθθξάζνπκε ηηο επρέο
καο γηα θάζε επηηπρία ζηα θαζήθνληά ζαο, ηα νπνία αλαιακβάλεηε σο Γεληθόο Γ/ληεο Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο. Πξόθεηηαη γηα κηα
ζεκαληηθή ζέζε ηελ νπνία θαιείζηε λα ππεξεηήζεηε θαη ηνπ νπνίνπ ην αληηθείκελν γλσξίδεηε
άξηζηα θαη έρεηε ηελ θαηάιιειε εκπεηξία. Έλαο άξηζηνο Γεσηερληθόο επηζηήκνλαο όπσο εζείο, ζε
κηα πεξηθέξεηα ηεο νπνίαο ε νηθνλνκία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη
ζε κηα νκνινγνπκέλσο δύζθνιε νηθνλνκηθή επνρή, ηόζν γηα ηνλ Αγξνηηθό ηνκέα όζν θαη γηα ηε
ρώξα καο γεληθόηεξα, πηζηεύνπκε όηη ζα πξνζθέξεη ηα κέγηζηα ζηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο
Πεξηθέξεηαο καο.
Σν ΓΔΩΣ.Δ.Δ. παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο, κε ρώξν επζύλεο ηνπο λνκνύο Γξάκαο,
Καβάιαο θαη εξξώλ, είλαη ν ζεζκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνύο
παξαγσγήο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο. Κηλνύκελνη ζε απηό ην πιαίζην είκαζηε πάληα
δηαζέζηκνη ζε θάζε ζπλεξγαζία καδί ζαο, όπσο άιισζηε είρακε κηα αγαζηή θαη επνηθνδνκεηηθή
ζπλεξγαζία ηόζα ρξόληα καδί ζαο από ηηο δηάθνξεο ζέζεηο πνπ ππεξεηήζαηε ζηελ Πεξηθέξεηα
Α.Μ.Θ., κε πξνεμάξρνπζα απηήο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο,
όζν θαη ζην ύιινγν Γεσπόλσλ Ν. Καβάιαο. Ζ ζπλεξγαζία καο απηή κπνξεί λα αθνξά ζέκαηα
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Πξσηνγελνύο Παξαγσγήο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο γεληθόηεξα
αιιά θαη άιια ζέκαηα θνηλνύ ελδηαθέξνληνο, επειπηζηώληαο, ηόζν εκείο ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν,
όζν θαη ην θεληξηθό ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζε παλειιαδηθό επίπεδν, ζε κηα επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία.
Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο θαη επειπηζηνύκε ζε κηα ζπλάληεζε κεηά ηελ πιήξε αλάιεςε
ησλ θαζεθόλησλ ζαο.
Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.
ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ.
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